COMBIDATA POLAND Sp. z o.o., Oddział Kraków:
Ul. Rynek Główny 6, 31-042 Kraków, tel./fax. (012)431 16 87, 0 801 30 30 30
e-mail: anna.kosek@combidata.pl, izabela.rospond@combidata.pl

Firma COMBIDATA Poland SP. z o.o. zaprasza na cykl
BEZPŁATNYCH szkoleń realizowanych w ramach projektu
„W turystyce moja przyszłość”.
Projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego.
Kto może uczestniczyć w projekcie?
Rolnicy i domownicy (warunek: rejestracja w KRUS),
Osoby zameldowane w Województwie Małopolskim,
Preferowane będą osoby: z małych powierzchniowo gospodarstw, w wieku mobilnym, z wykształceniem przynajmniej
zawodowym, posiadające motywację do nauki

Cel projektu
Celem projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym 48 rolników i domowników
zamieszkałych w Województwie Małopolskim zostanie wyposażonych w kwalifikacje umożliwiające założenie
i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze turystyki.

Program szkoleń
•

Blok I: Wstęp: Rozpoczęcie działalności gospodarczej 32h,

•

Blok II: Podstawy marketingu 40h,

•

Blok III: Tworzenie biznes planu 40h,

•

Blok IV: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 56h,

•

Blok V: Kredytowanie i pozyskiwanie funduszy dla prowadzonej działalności gospodarczej 32h,

•

Blok VI: Korzystanie ze wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 24h,

•

Blok VII: Komputer w działalności gospodarczej 80h,

•

Blok VIII: Dziedzictwo kulturowe regionu 32h,

•

Blok IX: Dobre praktyki (cykl 8 spotkań po 5h, na które zostaną zaproszone osoby prowadzące hotele,
pensjonaty, na których w/w osoby będą dzielić się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia
działalności) .

Każdy uczestnik opracuje gotowe produkty np. biznes plan, stronę internetową firmy itp., ułatwiających i
pozwalających założyć działalność gosp).

Miejsce realizacji szkoleń;

•
•

•

Biuro Projektu - Rynek Główny 6, 31-042 Kraków
Mobilnym Centrum Szkoleniowym (zlokalizowanym na terenie miejscowości w obrębie, której utworzą się 2
grupy szkoleniowe).
Dodatkowo poza godzinami szkoleń projektodawca udostępniał będzie ośrodek (oraz pomoc informatyka) dla
osób chcących szlifować umiejętności z zakresu ICT i poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotowego szkoleń
w systemie e-learningu (pomoc osobom nieposiadającym komputera w domu).

Czas trwania projektu i organizacja zajęć
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2009r., a zakończą w czerwcu 2010r.
Projekt „W turystyce moja przyszłość” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 „Regionalne kadry gospodarki” , Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

COMBIDATA POLAND Sp. z o.o., Oddział Kraków:
Ul. Rynek Główny 6, 31-042 Kraków, tel./fax. (012)431 16 87, 0 801 30 30 30
e-mail: anna.kosek@combidata.pl, izabela.rospond@combidata.pl
Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie popołudniami i weekendy, zgodnie z harmonogramem stworzonym na
podstawie ankiet zgłoszeniowych.

Rekrutacja oraz warunki przyjęcia:
•
•

•

•
•

•
•

Należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową ze strony internetowej www.eduportal.pl , albo bezpośrednio w
Biurze Projektu - Rynek Główny 6, 31-042 Kraków.
Ankietę zgłoszeniową możecie Państwo otrzymać na wskazany adres pocztowy, bądź e-mailem.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć do COMBIDATA:
Faksem na nr: (0-12) 431 16 87
Mailem na adres:
anna.kosek@combidata.pl
izabela.rospond@combidata.pl
(na pierwsze spotkanie informacyjne należy dostarczyć oryginał karty)
pocztą na adres:
COMBIDATA Poland sp. z o. o.
Rynek Główny 6,
31-042 Kraków.
osobiście do Biura Projektu w Krakowie
Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć ksero dowodu osobistego
Każda z osób nadsyłających kartę zgłoszeniową otrzyma na jej podstawie liczbę punktów rekrutacyjnych.
Oceniane będą kryteria formalne (kwalifikowalności osoby do grupy docelowej projektu) oraz miejsce
zameldowania, wielkość gospodarstwa, wiek, wykształcenie, postawy. W przypadku otrzymania przez więcej
niż jedną osobę takiej samej ilości punktów, decydujący wpływ będzie miała kolejność zgłoszeń. Do projektu
może zakwalifikować się TYLKO 48 osób
Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji;
Zakwalifikowane osoby zostaną poproszone o podpisanie oświadczenia potwierdzającego przynależność do
grupy adresatów projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie;

Odpłatność:
Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie (projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego). Bezpłatnie otrzymują wparcie w postaci szkoleń, podręczników, materiałów
pomocniczych do nauki, wyżywienie podczas zajęć. Dodatkowo każdy otrzyma częściowy zwrot kosztów dojazdów.

Projekt „W turystyce moja przyszłość” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 „Regionalne kadry gospodarki” , Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

